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مطالعه موردي شهرستان  :تعيين الگوي بهينه كشت با تأكيد بر استفاده پايدار از منابع آب سطحي

  مرودشت

  

  محمود صبوحي صابونيدكتر، ندا اسدفلسفي زاده

: 
 

  

  :چكيده

 تركيب و نوع تعيين در مهمي نقش توليد، كنندهعوامل محدود از يكي عنوان به آب ايران، خشك نيمه و خشك اقليم به توجه با

با تأكيد بر استفاده پايدار از منابع آب  كشت بهينه الگوي به دستيابي مطالعه اين انجام از هدف .كند مي ايفا زراعي هايفعاليت

تحت  برنامه ريزي رياضي كشت با استفاده از بهينه الگوي. باشدشهرستان مرودشت مي باالدست دشت رودخانه كر، سطحي مزارع

 نكرده بهينه استفاده ،دسترس در منابع از كشاورزان كه داد نشان نتايج. ون محدوديت رواناب محيطي تعيين شددو سناريو با و بد

  دارد وجود منابع مجدد تخصيص با سود افزايش قابليت زراعي، هايبا فعاليت رابطه در و

 .برنامه ريزي غيرخطي، الگوي بهينه كشت، مرودشت: كلمات كليدي
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  :مقدمه

افزايش تقاضاي آب شرب وكشاورزي نيز  . مهمترين عوامل محدود كننده توسعه اقتصادي كشور به شمار مي رود آب يكي از

 عامل ريزي جهت استفاده بهينه از منابع آب و تخصيص اقتصادي اينلذا، برنامه. [4]شده استمسئله بحران آب موجب تشديد 

ميلي متر در سال از كشورهاي خشك جهان  260با متوسط نزوالت جوي  ايران .كمياب بين مصارف مختلف  ضروري به نظر مي رسد

، 93از مقدار آب استحصال شده، به ترتيب . آن تبخير مي شود% 70ميليارد مترمكعب نزوالت ساالنه، حدود  415از . رودبه شمار مي

افزايش هزينه هاي استحصال و  محدوديت منابع آب،. رسدمي هاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرفدرصد در بخش 2و  5

افزون بر آن،  .[3]آب را با مشكل و محدوديت مواجه كرده استبهره برداري از منابع جديد طرحهاي توسعه ، محدوديت منابع مالي

اين عوامل . شده استآب افزايش تقاضاي  سبب ، توسعه صنعتي و كشاورزي وحفاظت اكوسيستمهازندگيرشد جمعيت، ارتقاي سطح 

- گذاريها و سياستريزيش مهم آب در توسعه پايدار سبب توجه بيش از پيش مسئولين به مديريت تقاضا و عرضه آب در برنامهو نق

  .[1] اي كشور شده استهاي كالن و منطقه

هايي در جهت مديريت ترين موضوع اقتصادي و اجتماعي مطرح و ارائه راه حلدر نتيجه، مديريت منابع آب به عنوان مهم

مديريت ضعيف تقاضاي آب در ايران منجر به افزايش تقاضا براي اين نهاده حياتي و هدر . رسدپايدار از منابع آب ضروري به نظر مي

اي از آن گرديده و در نتيجه نه تنها آب براي آبياري كل مناطق كافي نيست، بلكه كيفيت آن نيز رو به رفتن مقادير قابل مالحظه

  .[14]كاهش است

انحراف . هاي زيست محيطي نيز شده استبرداري آن موجب نگرانيهاي بهرهده فزاينده از آب و كارايي پايين روشاستفا

هاي ناخوشايند اكولوژيكي و زيست محيطي را براي مناطق گسترده آب از رودخانه و كانال به منظور آبياري و مصارف ديگر، پديده

مسائل زيست محيطي، شامل كاهش آب قابل دسترس، كيفيت و افزايش شوري آب . ستايجاد كرده ا) پايين رودخانه(پايين دست 

  .[9]باشدو خاك مي

همچنين پيچيدگي مديريت منابع آب . مديريت كارا و پايدار منابع آب به صورت يك سياست هدف در دنيا تبديل شده است

  . ده كارا و پايدار از الگوهاي مصرف آب بيانجامدبه يك مدل اقتصادي و زيست محيطي جامع نياز دارد كه به توسعه استفا

  :هاي آبريز دنيا انجام شده استمطالعات زيادي در زمينه تعيين الگوي بهينه كشت در حوضه

هـاي انحرافـي   ها تعريف و به وسيله متغيـر نخستين بار روشي را ارائه دادند كه اهداف در قالب محدوديت [10]چارنز و كوپر

هـاي منـابع آب   ريـزي و انتخـاب پـروژه   جهـت برنامـه   [13]اين الگو نخستين بار توسط نيلي و همكاران در سال . كنترل مي شدند

-دهند استفاده از برنامهها را تحت تاثير قرار ميها بر اين باور بودند كه در شرايطي كه عوامل متعددي انتخاب پروژهآن. استفاده شد

-اي با توسعه يك مدل برنامـه ، در مطالعه[12]مك گريگور و دنت. گيري گرددفرايند تصميمتواند باعث تسهيل در ريزي آرماني مي

توسـعه  . ريزي آرماني ترتيبي، سعي در تخصيص بهينه آب رودخانـه پاكيـا در نيوزلنـد كردنـد    ريزي چند هدفه و با استفاده از برنامه

هـاي  هاي قابل فهمي را بـين هـر يـك از گـروه    هاي گوناگون، مقايسهبها و انتخامدل كامپيوتري اين اميد را داد كه تاثيرات سناريو

سازي هاي مختلف از مسائل واقعي جهـان، مـدلي را طراحـي كردنـد كـه در      آنها با مدل. عالقه مند به رقابت براي منابع ايجاد نمايد

 از [14] همكـاران  و سـينگ .  كارا بـود تخصيص آب به صورت بهينه و نشان دادن تاثيرات و نتايج تصميمات در مورد منابع  كامالٌ
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 پاكسـتان  از اي منطقـه  در خـالص  درآمـد  كـردن  حداكثر هدف با را كشت بهينه الگوي تا كرده استفاده خطي ريزي برنامه مدل

 محـدوديتهاي  عنـوان  به كشاورزان غذايي نيازهاي براي برنج و گندم كشت حداقل و زمين ميزان مدل، اين در كه نمايند، برآورد

گـومز و   .گرديـد  تعيـين  گنـدم  محصـول  كشـت  منطقه، كشت سودآورترين حاصله نتايج اساس بر كه اند،شده گرفته نظر در مدل

، مطالعه اي تحت عنوان تجزيه و تحليل چند معياري توابع تقاضاي مشتق شده آب در كشور اسپانيا انجام دادند آنهـا  [11]ريسوگ

اي مشق شده كه رفتار كشاورز را نه از طريق حداكثركردن درامد ناخالص بلكه از طريق روش شناسي خاصي جهت برآورد تابع تقاض

اين روش شناسي از برنامه ريزي آرماني جهت تخمـين تـابع   . تابع مطلوبيت با چندين معيار متضاد بررسي مي كرد را معرفي كردند

در اين مطالعه جهت تخمين ارزش اقتصادي . اده مي كندبراي فرايند هاي تصميم گيري كشاورزان استف) نماينده(مطلوبيت جانشين

آب از توابع تقاضاي معياري مطلوبيت استفاده شد و نتايج نشان داد كه قيمت گذاري آب جهت كنترل مصرف آب بخش كشـاورزي  

  . ابزار رضايت بخشي نيست

. پرداختند نريماني استان خراسان دشتدر  ،مديريت منابع آب زيرزميني، به ارزيابي راهكارهاي [5]صبوحي و همكاران 

هاي زيرزميني و سياست برداري از آبآوري شده و تابع تقاضا مشخص كرد كه راهكار بهرههاي جمعنتايج به دست آمده از داده

هكار مناسب كند و اينكه راهاي زيرزميني را فراهم ميهاي ديگر امكان رسيدن به بهره برداري پايدار از آبمالياتي نسبت به گزينه

، به [2]اصغري مقدم و آقازاده  .متاثر از خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بهره برداران و شرايط كلي حاكم بر جامعه است

در اين تحقيق به  .پرداختند استفاده از مدل رياضي ارزيابي هيدروژئولوژيكي و مديريت منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات با

برداري بهينه از اين ابي هيدروژئولوژيكي و شناخت بهتر آبخوان و در راستاي آن مديريت منابع آب زيرزميني و بهرهمنظور ارزي

پس از صحت سنجي مدل و . منابع با استفاده از اطالعات قبلي و مطالعات صحرايي، مدل تفهيمي و رياضي آبخوان تهيه گرديد

اين مدل ميتوان به منظور مديريت منابع آب زيرزميني و بهره برداري بهينه از آنها در  ها نتايج نشان داد كه ازكاليبراسيون داده

 قرار بررسي مورد را فارس اقليد در هكتاري 40 واحد يك اي مطالعه در [7]قاسمي و چيذري. محدوده مورد مطالعه استفاده كرد

 هاينهاده از استفاده زمينه در كشاورزي واحد مدير اهداف به وجهت با و رياضي ريزي برنامه هايمدل از استفاده با ايشان .اندداده

 را بهينه كشت الگوي مطلوب، توليد هدف و ناخالص سود نمودن حداكثر توليد، متغير هاي هزينه نمودن حداقل آب، و زمين

 بكارگيري و نبوده اقتصادي يهتوج داراي مذكور واحد استفاده مورد الگوي كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايج. اندنموده مشخص

  .شود مي آب مصرف در جوئي صرفه و توليد هايهزينه كاهش و سود افزايش سبب پيشنهادي الگوي

- سطحي با توجه به هزينه فرصت فعاليت هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوي بهينه كشت با تأكيد بر استفاده پايدار از منابع آب

  .باشدباغي در اراضي دشت رودخانه كر، منطقه باالدست سد درودزن، مي هاي انجام شده از قبيل كشاورزي و

  

  :منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه اراضي . روي حوضه آبريز رودخانه كر بنا شده استكيلومتري شهر شيراز بر 75سد درودزن در 

اين منطقه داراي . ض جغرافيايي استكيلومتر عر 35كيلومتر طول و  100كشاورزي تحت پوشش سد شهرستان مرودشت، با 
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هاي سيوند و مائين تغذيه باشد و توسط رودخانه كر و دو شاخه اصلي آن يعني رودخانههكتار مي  77000وسعت ناخالص حدود 

  . [9]شودمي

يجاد ها در حوضه آبريز رودخانه كر كه سد درودزن برآن واقع شده، باعث اتغييرات در مصرف آب و زمين و مديريت آن

رويه از زمين و هاي تغيير در مصرف و استفاده بياز پيامد. زيست شده استنگراني در نحوه تخصيص و كيفيت آب و سالمت محيط

  .[9]باشدميآبريزحوضهانتهاييآب در اين حوضه، در معرض نابودي قرار گرفتن درياچه بختگان واقع در قسمت

  :هامواد و روش

ريزي رياضي استفاده شد كه در ادامه به توضيح آن پرداخته يين الگوي بهينه كشت از روش برنامهدر مطالعه حاضر براي تع

  ..شده است

كه از . به عنوان تابع هدف درنظرگرفته شد) ExpR(ريزي رياضي درآمد خالص انتظاري براي حوضه آبريز در مدل برنامه

مدل رياضي مورد استفاده به صورت . آيدهاي خشك، نرمال و تر به دست ميخالص سالحاصل جمع متوسط احتمال وزني درآمد 

  :باشدزير مي

Maximize:  














−−= ∑ ∑ ∑∑∑∑∑

r r r j

srjsrj

j

srjrj

j

srjrjrj

s

s wAWChAOCAYldPobExpR *Pr  )1( 

           

 Subject to: 

( ) srsrr

j

srjsrj EnvTotWatCLoss1Aw −−≤∑ *                       s,r∀  )2( 

               r

j

srj TotLandA ≤∑                                                        r,s∀  )3( 

               ∑−=

j

srjrsr ALandRDryland                                           r,s∀  )4( 

              rjsrj AreaA =                      if jp                                   j,r,s∀  (5a) 

              ∑∑ ≤

j

rj

j

srj AreaA              if jt                                    r,s∀  
(5b) 

 1هاي تر، خشك و نرمـال احتمال سال sobPr.باشد، درآمد خالص انتظاري در حوضه مورد مطالعه ميExpR، 1در رابطه 

عملكـرد واقعـي    r،rjYldدر منطقـه jقيمـت محصـول   rjP.باشد كـه نحـوه بـه دسـت آوردن آن در ادامـه اشـاره شـده اسـت        مي

بر حسـب هكتـار    sدر سال  rدر منطقه jسطح زير كشت آبياري محصول srjAبر حسب تن بر هكتار و  rدر منطقهjمحصول

آب بها بر حسب ريال  WChبر حسب ريال بر هكتار،  rدر منطقهjهاي متغير و ثابت توليد محصول شامل هزينهrjOC.باشدمي

  .دهدرا بر حسب مترمكعب بر هكتار نشان مي sدر سال  rدر منطقه j، آب مورد استفاده محصول srjwب وبر متر مكع

                                                 
1. State of nature 
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دهد كه كـل آب مـورد نيـاز    ياين محدوديت نشان م. باشدمحدوديت آب قابل دسترس در حوضه آبريز مي) 2(رابطه شماره 

و هـدر رفـت آب از   ) srTotWat(هاي تر، خشك و نرمال از تفاضل كل مقدار آب قابـل دسـترس   طي سال rدر منطقهjمحصول

محدوديت آب قابل دسترس در قالـب شـش معادلـه بـراي دو     . ، بيشتر نخواهد شدsrEnvو رواناب محيطي rCLossطريق انتقال

هـاي تـر،   باشند و در سـه حالـت سـال   منطقه مرودشت و كربال خرامه و زرقان كه اراضي زير كشت در حوضه آبريز سد درودزن مي

  .نرمال و خشك آورده شده است

كـل اراضـي    rTotLandمحدوديت زمين نشان مي دهد كـه . باشدمحدوديت زمين آبي قابل دسترس مي) 3(رابطه شماره 

در مطالعه حاضـر،  . باشد، از كل اراضي موجود براي كشت تمام محصوالت بيشتر نميs، براي هرحالت احتماليrموجود در منطقه

محدوديت براي دو منطقه و در سه حالت احتمال وقوع سال تر، خشك و نرمـال آورده  محدوديت زمين قابل دسترس در قالب شش 

  .شده است

با استفاده از اين رابطه، در . باشدهاي آبي و ديم قابل دسترس در منطقه مورد مطالعه ميمحدوديت زمين) 4(رابطه شماره 

در رابطه . روندنداشته باشند، به صورت ديم زيركشت مي هاي كشاورزي به صورت آبي توجيه اقتصاديصورتي كه استفاده از زمين

4،rLandR هاي آبي قابل دسترس در منطقه كل زمينr دهد كه براي هر حالت احتمالياين محدوديت نشان مي. باشدميs ،

-اند و زمين هاي آبي برابر با كل زميندن فعاليت آبي در آن ها به زمين ديم تبديل شدههايي كه به علت اقتصادي نبومجموع زمين

ي تخصيص آب ها با سود بيشتر را با توجه به نحوهدر واقع اين معادله امكان انتخاب فعاليت. باشدهاي در دسترس براي منطقه مي

بل دسترس در قالب شش محدوديت براي دو منطقه و در سه حالت محدوديت زمين هاي آبي و ديم قا. كندو شرايط بازار ايجاد مي

  . احتمال وقوع سال تر، خشك و نرمال آورده شده اند

محدوديت . باشدهاي دامي ميشامل انگور و فعاليت) jp(هاي دائمي منطقه هاي مورد استفاده فعاليتمحدوديت زمين) a5(رابطه 

  .محدوديت آورده شده است 24ه حاضر به صورت گفته شده در مطالع

هايي با نيز اعمال شده است تا از حذف فعاليتjtهاي زراعيمحدوديت حداقل زمين مورد استفاده فعاليت) b5(در رابطه 

هاي روغني و دانه هاي زراعي منطقه مورد مطالعه شامل كشت غالت، چغندرقند،فعاليت. سود اقتصادي كم جلوگيري شود

توانند زمين مورد استفاده در مي b5هاي زراعي در صورتي كه داراي توجيه اقتصادي باشند، طبق رابطه فعاليت. باشدسبزيجات مي

  .هاي زراعي ديگر را در اختيار بگيرندفعاليت

هاي ده در منطقه، فعاليتدليل وارد كردن محدوديت حداقل زمين آبي در مطالعه اين است كه طبق تحقيقات انجام ش

از داليل اين امر مي توان به عدم تحرك پذيري منابع و . هايي كه داراي توجيه اقتصادي نيستند انجام مي شوندزراعي حتي در سال

  . يا عدم توجه صاحبان فعاليت به شرايط حاكم در بازار از فبيل تغييرات قيمت اشاره كرد

ويـا  ) سـال نرمـال  (، متوسـط  )سال خشك(جريان كم (صي بر حسب نوع جريان آب براي به دست آوردن احتمال آب تخصي

. ، استفاده شـد 2سال گذشته ايستگاه هواشناسي و شاخصي به نام شاخص بارندگي استاندارد 26هاي بارندگي از داده)) سال تر(زياد 

  . [6]قابل محاسبه است) 6(شاخص بارندگي استاندارد از رابطه 

                                                 
2. Standard Perspiration Index (SPI)  
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. باشـد انحراف معيار بلند مدت بارنـدگي مـي   Sميانگين بارندگي بلند مدت و Pبارندگي سال مورد نظر، iPادله در اين مع

ي سـالي بـا   شـان دهنـده  ن -1و  1اعداد بـين  . باشد خشكسالي وجود دارد  -1ترسالي و اگر كمتر از  1اگر شاخص مذكور بيشتر از 

  .[8]بارندگي نرمال است

 هاي مورد نياز داده

ابنـدي جمـع   گيري تصادفي طبقههاي مطالعه از طريق مصاحبه حضوري با زارعين و تكميل پرسشنامه با استفاده از روش نمونهداده

 پرسشنامه، بر عالوه اطالعات تكميل جهت. گرفت قرار استفاده مورد هاآن اطالعات و تكميل پرسشنامه149 مجموع در. آوري شد

ضرايب تكنيكي هر منطقه از طريـق   .گرديد استفاده نيز منطقه كشاورزي سازمان كارشناسان نظرات و كشاورزي آماري گزارشات از

ب هاي مختلف نيز برحسـ هزينه فعاليت. اي و لحاظ كردن نظرات كارشناسان منطقه تعيين گرديدگيري اطالعات پرسشنامهمتوسط

فعاليـت كشـاورزي كـه بطـور عمـده در       10در اين مطالعـه،  . محاسبه شد 85-86گيري شده سال زراعي هاي نمونهمتوسط هزينه

هاي زراعي و باغي مورد بررسي شامل كشت گنـدم بهـاره،   فعاليت. شوند مورد بررسي قرارگرفتاراضي منطقه مورد مطالعه انجام مي

  .باشنداي و كلزا و انگور ميفرنگي، يونجه، ذرت دانهزميني، گوجهگندم زمستانه، جو، چغندرقند، سيب

  نتايج وبحث

ريزي غيرخطي تحت دو سناريو با و بدون محدوديت گيري از يك مدل برنامهدر اين مطالعه، الگوي بهينه كشت با بهره

با (جزيه و تحليل نتايج، سناريوي دوم پس از ت. رواناب محيطي در اراضي باال دست سد درودزن، شهرستان مرودشت، پرداخته شد

 بهينه الگوي تعيين با رابطه در مذكور روش گيريبكار به توجه با. به عنوان گزينه برتر انتخاب گرديد) محدوديت رواناب محيطي

  :است آمده 1 شماره جدول در بهينه حالت در سناريوي دوم ازاجراي حاصل نتايج منطقه، در كشت

 

 )تحت سناريو محدويت رواناب(ت فعلي و پيشنهادي محصوالت در منطقه مرودشت الگوي كش:  1جدول 

  درصد تغيير  الگوي كشت پيشنهادي  الگوي كشت فعلي  محصول

  4/12  12956  11520  گندم بهاره

  - 02/5  7294  7680  گندم زمستانه

  - 01/23  2910  3780  جو

  2/49  4/875  7/586 چغندرقند

  21/10  2125  1928 سيب زميني

  47/10  1657  1500  وجه فرنگيگ

  47/46  104  71  يونجه

  56/15  3496  4140  ذرت دانه اي

S

PP
SPI i )( −

=
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  11/19  546  675  كلزا

  78/1  5089  5000  انگور

 يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

. باشدهمانطور كه در جدول مشاهده مي شود، ميزان كشت فعلي محصوالت با ميزان بهينه آنها در منطقه متفاوت مي

درصد تغيير به ترتيب كمترين و بيشترين درصد تغيير در الگوي كشت پيشنهادي  20/49و -01/23چغندرقند با محصوالت جو و 

ميليون متر مكعب برآورد شده  37/913نيز به مقدار ) گزينه برتر(ميزان آب برداشتي در حالت اجراي سناريوي دوم . را دارا هستند

درصد  5/11همچنين سود به دست آمده در اين حالت به ميزان .  تر مي باشددرصد كم 10است كه از ميزان آب برداشتي فعلي 

  . باالتر از مقدار سود حاصل از الگوي كشت فعلي مي باشد

هاي زراعي و باغي هاي موجود زير كشت رفته و پتانسيل فعاليتبا استفاده از الگوي كشت پيشنهادي مقدار كمتري از زمين

لذا استفاده از منابع آب سطحي با در نظر گرفتن محدوديت رواناب محيطي به عنوان پيشنهادي در . ديابدر منطقه نيز افزايش مي

  .باشدجهت پايداري منابع آب مي

  :نتيجه گيري

 محصوالت زراعت زمينه در منابع بهينه تخصيص به منظور رياضي ريزيبرنامه الگوي يك تدوين تحقيق، اين اصلي هدف

 از كشاورزان كه دهدمي نشان آيدمي دست به مطالعه اين از كه نتايجي كلي بطور .است بوده رودشتشهرستان م دشت كشاورزي

. دارد وجود منابع مجدد تخصيص با سود افزايش قابليت زراعي، هايبا فعاليت رابطه در و نكرده بهينه استفاده ،دسترس در منابع

 انجام بهتري بنحو تواندمي مختلف فصول در موجود زراعي هايزمين از استفاده كه است آن دهنده نشان بهينه هايمدل اجراي

 است آن بيانگر كه گذاردمي استفاده بدون را زراعي هايزمين از مقداري سودآوري، افزايش ضمن بهينه هايمدل اجراي زيرا .گيرد

 جمله از منطقه هايمحدوديت چنانچه بنابراين .دهد ارائه كمتري زمين مقدار با را بيشتري سود تواندمي كشت بهينه الگوي كه

كاهش  در بنائي زير خدمات توسعه آنجاكه از .داشت خواهد وجود سودآوري و كشت زير سطح افزايش امكان يابد، كاهش آب،

 هايليتفعا سودآوري افزايش براي منابع از بهينه استفاده خصوص در امر اين به توجه دارد، بسزائي تأثير منابع هايمحدوديت

  .باشد مؤثر تواندمي منطقه زراعي

  :منابع

مجموعه مقـاالت   ،تهران .مديريت منبع و مصرف آب شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود. )1379( .، و تطهيري، م.، فياض، م.، مآذرمسا [1]

 .111-124 :دهمين همايش آبياري و زهكشي ايران

هيدرولوژيكي و مديريت منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات با استفاده از مدل  ارزيابي. 1385 .، و آقازاده، ن.اصغري مقدم، ا [2]

 .73- 82، صفحات)1(16دانش كشاورزي، . رياضي

همـايش روش هـاي پيشـگيري از اتـالف منـابع      ، مديريت تقاضاي منابع آب در كشـور، تهـران  . )1383( .، اابريشم چي و. ، متجريشي [3]

 .24-41: طبيعي

 .دفتر مطالعات زيربنايي .گزارش معاونت پژوهشي. مديريت منابع آب و توسعه پايدار. )1382( .، جساماني [4]
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